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Ταχ Δ/νση Αγ Νικολάου Μικρουλέα
Πληροφορίες Σ Μαρίνου
Τηλέφωνο 2313-314230
Fax 2313-314280
e-mail mar1nou@kalamaria.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ1 αριθμ ΣΟΧ 5/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δέκα 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Δήμου Καλαμαριάς που εδρεύει στην Καλαμαριά και
συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
τυπικά και τυχόν πρόσθετα
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης
02-12-2019 να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
του Δήμου Καλαμαριάς καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου
Καλαμαριάς www.kalamaria.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 02/10/2020 έως και 12/10/2020
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Αγ
Μικρουλέα Τ.Κ 55132 Καλαμαριά απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κας Μαρίνου Σοφίας και κου Ψαχού
λια Γεωργίου τηλ Επικοινωνίας 2313314230 και 2313314254 αντίστοιχα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α Στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας
καταστήματος

ΕΝΤΥΠΟ

επιστολή

Νικολάου

μας www.kalamaria.gr

β

στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή Πολίτες D Έντυπα Διαδικασίες 0 Διαγωνισμών Φορέων 0 Ορ
Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω
της διαδρομής Σύνδεσμοι 0 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 0 ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες 0 Έντυπα
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων η υπηρεσία μας θα αναρτήσει το αργότερο
μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο
κατάστημα των γραφείων μας καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου
Καλαμαριάς www.kalamaria.gr τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 1 1 του Ν 2190/1994 όπως ισχύει το οποίο
θα υπογραφεί από δύο 2 υπαλλήλους της υπηρεσίας Το πρακτικό αυτό θα
αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail sox@asep.gr είτε στο fax
210-64.67.728 ή 213-13 19 188
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 10 ημερών υπολογιζόμενες
ημερολογιακά η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης
τους Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thessaloni
ki@asep.gr και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ 20 C που έχει εκδοθεί είτε μέσω της
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο βλ λογότυπο
G

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Ε

στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

www.asep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ Ο υποψήφιος
πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση
και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων Σε περίπτωση που η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών 3 εργάσιμων
ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων
που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

